A l’altra banda de l’aula
“El senyor de les Bèsties”
Substrat religiós / xamànic en l'evolució humana.
Presentació
L’evolució humana, en el seus inicis, va crear uns sentiments/creences
envers el lloc que l’envoltava l’home i com havia aparegut la seva
espècie al mon.
Quan aquesta evolució es va fer més desenvolupada i els humans varen
veure que podien utilitzar certs animals per el seu profit (en especial
com a caça), van començar a pensar que podia existir un ésser (déu,
heroi, etc.) que dominava els animals i els feia comportar com eren i,
fins i tot, els hi posava a l’abast dels caçadors: el “Senyor de les
Bèsties” (“Master of the beasts”), com l’han nominat alguns estudiosos,
davant de troballes arqueològiques en les que apareix representat.
Es d’aquestes representacions i de la seva repetició iconogràfica al llarg
dels mil·lennis, localitzades en un ample territori que abasta des del
nord d’Europa, l’Àfrica del Golf de Guinea, l’Antic Egipte, l’Anatòlia i el
Proper Orient, fins l’Índia i el Urals, es el que tracta aquesta xerrada. No
s’han trobat representacions a l’Extrem Orient, a América o a Oceania.
Veurem amb nombrosos exemples com pobles tan dispars con víkings,
grecs clàssics, perses, iorubes africans, egipcis i mesopotamis, perses,
afganesos, indis i, fins i tot les religions monoteistes judaica i cristiana
(romànic i gòtic), el representen al llarg dels temps i el tenen en comte.
També la iconografia canvia segons la geografia i l’època en que ens
trobem a cada moment. Es curiós com a vegades el “senyor” es
converteix en una “senyora” i els animals que domina a les seves
representacions son també diferents.
Aquest estudi, sobre aquest tema, no crec s’hagi fet mai (jo no l’he
trobat enlloc) i això es degut a la compartimentació per períodes
cronològics que es fa de la història, de l’art i de l’arqueologia i a la gran
especialització.

Conferenciant
Josep Manrubia
Màster en Egiptologia / Estudiós de l’art, la història i l’arqueologia des
de la Prehistòria al segle XIX. Informàtic de banca, jubilat.

Accessibilitat
No són necessaris coneixements previs.
Cal inscripció prèvia.

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Data i hora
Dijous 28 de març de 2019
De 19.30ha 21h.
Preu xerrada
Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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